ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 51
din 27. 10. 2021
privind: desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Foltesti, care sa faca
parte din comisia de evaluare a probei de interviu in cadrul conscursului de ocupare a
functiei de director la Scoala Gimnaziala nr. 1 Foltesti, judetul Galati .
INITIATOR: Moraru Laurențiu Gigi – Primarul comunei Foltesti, judetul Galați.
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului 6610 din 26.10.2021.
Consiliul Local al comunei Foltesti, întrunit în ședința ordinară din data de 27. 10. 2021.
Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui Moraru Laurențiu Gigi - primarul comunei Foltesti,
județul Galați, înregistrată sub nr. 6611 / 26. 10. 2021.
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 6636 din 27. 10. 2021.
Având în vedere Avizele comisiilor de specialitate .
Avand in vedere adresa nr. 2719 / 2021 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Foltesti de solicitare a
desemnarii unui membru al Consiliului local al comunei Foltesti, care sa faca parte din comisia de
evaluare a probei de interviu in cadrul concursului de ocupare a functiei de director .

Având în vedere prevederile art. 5 pct.II lit.c2b din anexa aprobata prin Ordinul nr.
4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat .
Avand in vedere prevederile art.129 alin. 14 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare..
In baza art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

HOTĂRAȘTE

:

Art. 1. – Dl. / Dna BUSTEANU CRISTIAN TUDOREL, consilier local in cadrul
Consiliului local al comunei Foltesti, judetul Galati, se desemneaza sa faca parte din comisia de

evaluare a probei de interviu in cadrul concursului de ocupare a functiei de director la Scoala Gimnaziale
nr. 1 Foltesti .

Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului județului Galati si persoanei in cauza
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
HOROI ANINA GEORGIANA

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

